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DOBRODOŠLI  
V NOVI SVET. 

SENZOR ZA 
OKNA IN VRATA



Senzor za okna/vrata za prenos podatkov uporablja nizkoenergijsko 
brezžično omrežje ZigBee. Naprava vsebuje stikalo, ki zazna 
spremembo magnetnega kontakta. Vsebuje tudi sabotažno stikalo. 

1  Na pametni telefon naložite aplikacijo NEO iz Google Play ali  
App Store.

2  Odprite pokrov senzorja tako, da ga 
previdno potisnete vstran. Odstranite 
zaščito za baterijo.

V primeru, da bi radi zamenjali baterijo, 
previdno odprite pokrov in namestite 
baterijo, tako kot je prikazano na sliki.  
Po zamenjavi počakajte, da lučka ugasne, 
nato lahko nadaljujete z namestitvijo. 
Opomba: Pri namestitvi baterije bodite pozorni na pravilno polariteto. Baterija je tip CR2450.

3  V aplikaciji NEO na pametnem telefonu izberite meni Pametni dom 
ter za dodajaje nove naprave pritisnite gumb + in nato IŠČI.

4  Enkrat pritisnite tipko, ki se nahaja poleg baterije v senzorju. 
Rdeča lučka bo začela utripati. Po uspešni povezavi bo posvetila 
zelena lučka in v aplikaciji se bo izpisalo sporočilo, da je bila naprava 
uspešno dodana. 

5  Senzor namestite na želeno mesto, ki je od NEO Smartboxa 
oddaljeno največ 5–10 m. Doseg je odvisen od ovir v prostoru (stene, 
pohištvo itd.). Preden pritrdite senzor, preverite njegovo delovanje na 
predvideni lokaciji. Za povečanje dosega uporabite ojačevalnik signala 
(npr. pametna vtičnica). Uporabite lahko vijake ali pritrdilni trak. 
Največja razdalja med senzorjem in magnetom je 1 cm.



Povrnitev na tovarniške nastavitve
Če želite senzor ponovno dodati v NEO, ga ponastavite na tovarniške 
nastavitve. To naredite tako, da 10-krat pritisnite gumb poleg baterije. 
Po uspešni ponastavitvi zasveti rdeča lučka. Nato senzor ponovno 
dodajte po navodilih. 

Lastnosti senzorja:
1. Stikalo, ki zazna spremembo kontakta.
2.  Sabotažno stikalo se aktivira pri odpiranju pokrova senzorja. 

Sabotažni alarm lahko ponastavite le v aplikaciji.

primer pravilne montaže

primer nepravilne montaže

Tipka Akcija Lučka

1x kratek pritisk Povezava na ZigBee omrežje Rdeča utripa

10x kratek pritisk
Povrnitev na tovarniške 
nastavitve

Rdeča

1cm <1cm

>1cm



Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
tehnično pomoč uporabnikom na brezplačni 
številki 080 1000  ali na e-naslov  
tehnicna.pomoc@telekom.si.

Več informacij za uporabo najdete na  
www.neo.io/navodila.


